
คําเตือน   ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่ 
กําหนดไวในแบบคําขอกูน้ี ดวยลายมือของตนเอง 
โดยถูกตองและครบถวน 
       สําหรับสมาชิกเพศหญิง  กรณีมีการเปล่ียน 
คํานําหนานามจากนางเปนนางสาว  ใหแนบ 
หนังสือรับรองของนายทะเบียนดวย  มิฉะน้ัน 
สหกรณอาจจะไมรับพิจารณา 

เลขท่ีสัญญากู………..…../……………… 
วงเงินกู……..………………………..บาท 
ชําระคืน…….งวด งวดละ…………..บาท 

 
       คําขอกูเงินสามัญ  

     
 

                                                 เขียนท่ี…………………………………….. 
         วันท่ี…………เดือน………………………….พ.ศ……………. 
 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
 

1. ขาพเจา………………………………………………………เลขประจําตัวประชาชน............................................
อายุ............ป  ตําแหนง………..…………….…………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...........................สถานภาพปจจุบัน 

       (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา  (  ) หมาย    โรงเรียน/หนวยงาน........................................................................ 
       อําเภอ………..………….จังหวดัหนองคาย/จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท(บาน)…...………………………………… 
      โทรศัพท(มือถือ)………….…………….……      ปจจุบันไดรับเงินเดือนอัตรา………………………..……..บาท 
2.   ขอกูเงินสามัญจากสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  จํานวนเงิน………..…………………………….บาท 
      (…..…………………………………………….……………….)  หรือตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยครู- 
       หนองคาย  จํากัด   อนุมัติ  เพื่อ…………….………………………   ถาขาพเจาไดรับเงินกู  ขาพเจาจะขอสงชําระ 

  (  )  แบบสหกรณฯ  สงชําระตนเงินเทากันทุกงวด ๆ ละ ……..………..บาท (…………….…………………..) 
    และดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณ    จํานวน……………………….งวด 

  (  )  แบบธนาคาร  สงชําระจํานวนเงินเทากันทุกงวด (เงินตนรวมดอกเบ้ีย) เดือนละ……..………………..บาท               
       (………………………………………………………….)    จํานวน…………………………..งวด 

              ต้ังแตเดือนท่ีสหกรณฯจายเงินกูให  กรณีผิดนดัการชําระหนี ้ ขาพเจายอมผูกพันตนตามขอบังคับ  ระเบียบ   
              และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ 
3.   ขาพเจาขอถือวา  คําขอกูฉบับนี้เปนสาระสําคัญ  และเปนสวนหนึง่ของสัญญากู 
4.   ขาพเจามีหนี้สินภายนอกสหกรณฯ  ไมวาในฐานะผูกู  หรือผูคํ้าประกัน  ดังนี ้

 
ราย
ที่ 

 
ช่ือและสํานักของ

เจาหน้ี 

 
วันเปน
หน้ีสิน 

 
จํานวนหน้ีสิน 
ต้ังแตแรก

(บาท) 

 
ดอกเบี้ย
รอยละ
ตอป 

 
หลักประกัน 
ที่ใหไว 

 
จํานวนตน
เงินคงเหลือ

(บาท) 

จํานวน
ดอกเบี้ย
คางชําระ 

(บาท) 

 
เปนหน้ีสิน
เพ่ือการใด 

         
         
         

รวม    
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5.   ขาพเจาขอเสนอหลักประกันเงินกู   ประกอบดวยเงินคาหุนและบุคคลท่ีเปนสมาชิกสหกรณ 
5.1 ขาพเจาขอนําเงินคาหุนท่ีมีอยูในปจจุบันตามทะเบียนหุน  และท่ีจะมีเพิ่มข้ึนตอไปในอนาคตท้ังหมดเปน

หลักประกนัเงินกู   
5.2 ขาพเจาผูมีช่ือตอไปนี้ผูกพันตนท่ีจะตองคํ้าประกันตามคําขอกูนี้  จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
        5.2.1  ช่ือ………………………………………เลขประจําตัวประชาชน........................................อายุ..............ป 
                   ตําแหนง................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................สถานภาพปจจุบัน 
                  (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา (  ) หมาย   โรงเรียน/หนวยงาน……………………………………………. 
                  อําเภอ...................................จังหวัดหนองคาย/จังหวดับึงกาฬ   โทรศัพท (บาน)……………….………… 
                  (มือถือ)…………………………อัตราเงินเดือน........................บาท  ลายมือช่ือ...................................... 
        5.2.2  ช่ือ………………………………………เลขประจําตัวประชาชน........................................อายุ..............ป 
                   ตําแหนง................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................สถานภาพปจจุบัน 
                  (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา (  ) หมาย   โรงเรียน/หนวยงาน……………………………………………. 
                  อําเภอ...................................จังหวัดหนองคาย/จงัหวดับึงกาฬ   โทรศัพท (บาน)……………….………… 
                  (มือถือ)…………………………อัตราเงินเดือน........................บาท  ลายมือช่ือ...................................... 
        5.2.3  ช่ือ………………………………………เลขประจําตัวประชาชน........................................อายุ..............ป 
                   ตําแหนง................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................สถานภาพปจจุบัน 
                  (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา (  ) หมาย   โรงเรียน/หนวยงาน……………………………………………. 
                  อําเภอ...................................จังหวัดหนองคาย/จังหวดับึงกาฬ   โทรศัพท (บาน)……………….………… 
                  (มือถือ)…………………………อัตราเงินเดือน........................บาท  ลายมือช่ือ...................................... 
        5.2.4  ช่ือ………………………………………เลขประจําตัวประชาชน........................................อายุ..............ป 
                   ตําแหนง................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................สถานภาพปจจุบัน 
                  (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา (  ) หมาย   โรงเรียน/หนวยงาน……………………………………………. 
                  อําเภอ...................................จังหวัดหนองคาย/จังหวดับึงกาฬ   โทรศัพท (บาน)……………….………… 
                  (มือถือ)…………………………อัตราเงินเดือน........................บาท  ลายมือช่ือ...................................... 
        5.2.5  ช่ือ………………………………………เลขประจําตัวประชาชน........................................อายุ..............ป 
                   ตําแหนง................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................สถานภาพปจจุบัน 
                  (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา (  ) หมาย   โรงเรียน/หนวยงาน……………………………………………. 
                  อําเภอ...................................จังหวัดหนองคาย/จังหวดับึงกาฬ   โทรศัพท (บาน)……………….………… 
                  (มือถือ)…………………………อัตราเงินเดือน........................บาท  ลายมือช่ือ...................................... 
 
 

6. ในการขอกูคร้ังนี้  คูสมรสของขาพเจา(ถามี) ช่ือ....................................................................เลขประจําตัวประชาชน 
     ..........................................   อายุ..............ป  อาชีพ............................................................มีรายไดเดอืนละประมาณ 
     ...............................บาท    ไดตกลงรับทราบทําหนังสือยินยอมใหไวเปนหลักฐานในทายหนังสือกูนี ้
 



 

 
3 

 
 (ลงช่ือ)……………………………………….ผูขอกู   (ลงช่ือ)……………………………………คูสมรสผูกู 
          (………..………………………………)               (…..………………………………..) 
 
(ลงช่ือ)………………………………….พยาน           (ลงช่ือ)…………………………………..พยาน 
         (……………………………………)  (สมาชิกสหกรณ)      (………………………………..) (สมาชิกสหกรณ) 
 

ขาพเจามีรายการเกี่ยวกับเงินเดือนของขาพเจา  ดังนี ้
รายการหัก  

เงินเดือน ภาษี กบข. ชพค. ชพส. สหกรณ กูธนาคาร
เพื่อการ
เคหะฯ 

ธ.ออมสิน
พัฒนาชีวิต

ครู 

รายการ
อื่น ๆ 

รวม
รายการ
หัก 

เงินเดือน
คงเหลือ 

 
 

          

 

   ขาพเจาขอรับรองวารายการที่เสนอมาท้ังหมดนี้เปนความจริง 
 
 

     (ลงช่ือ)……………………………………………….ผูขอกู 
              (………………………………………………..) 
 

คํารับรองของเจาหนาท่ีการเงิน  และผอ.สพท.นค.เขต / หนวยงาน 
 

  ขอรับรองวารายการเกีย่วกับเงินเดือนถูกตองเปนความจริง  โดยไดพจิารณาคําขอกูเงินสามัญ 
ของสมาชิกรายนี้แลว  และผูกูไดใหคํายนิยอมใหผูมีอํานาจหักเงิน  หกัเงินเดือน  ณ  ท่ีจายใหแกสหกรณ 
ออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด ตามกฎหมาย  พระราชบัญญัติสหกรณ และตามสัญญาจนครบถวนแลว   
เห็นควรใหกูได 
 

(ลงช่ือ)………………….…………………….         (ลงช่ือ)………………………………………….. 
         (………………………….……………)                  (……….…………………………………) 
      เจาหนาท่ีการเงิน  สพท.นค.เขต / หนวยงาน                 ผูอํานวยการ สพท.นค. เขต / หนวยงาน 
 

หมายเหตุ  - กรณีผูกูเปนขาราชการบํานาญ  ให ผอ.สพท.นค. เขต หรือผูไดรับมอบหมาย 
                 เปนผูลงนามรับรอง  บํานาญหนวยงานอ่ืนใหผูอํานวยการสวนราชการหรือ 

                 ผูไดรับมอบหมายเปนผูลงนามรับรอง 
               - กรณีผูกูเปน ผอ.สพท.นค.เขต  / หนวยงาน  ใหรับรองตนเองได    
 
 



ขอ  1.  ขาพเจาผูกูมารับเงินดวยตนเองท่ีสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
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สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณบันทึกรายการ 

จํานวนเงินกู……………………………………….บาท 

เงินกูคงเหลือ 
สามัญ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พิเศษ 

เงินเดือน
(บาท) 

เงินคา
หุน 

(บาท) 

จํากัด
วงเงินกู 
(บาท) น/ส กูที่ (บาท) น/ส กูที่ (บาท) น/ส กูที่ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

           

 

หมายเหตุ   (1)  เคยผิดนดัการสงเงินงวดชําระหนี้  หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม  (  ) เคย  (  ) ไมเคย 
(2) ขอช้ีแจงอ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………… 
 

…..……………………………………เจาหนาท่ี 
……………/……………./…………… 

 

หนังสือรับเงินกูสามัญ 
 

สัญญากูเลขท่ี.............../......................  ลงวันท่ี............................................. 
       เขียนที่………………………………………… 

       วันที่…………………………………………… 
                                      (ระบุวันที่ตรงกับสัญญากู) 

เรียน   สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
  ขาพเจา………………………………………………เลขประจําตัวประชาชน…………………………………….. 
สมาชิกเลขที่…………..…โรงเรียน/หนวยงาน………………………………………..อําเภอ……………….………จังหวัดหนองคาย 

โทรศัพท (บาน)…………………………………โทรศัพท (มือถือ)………………………………ไดรับเงินกูสามัญจํานวนเงินตามที่ 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  อนุมัติใหกู  และยินยอมผูกพันตนเปนลูกหน้ีตอสหกรณฯ  ตามกฎหมาย  พระราชบัญญัติ- 
สหกรณ ขอบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ต้ังแตวันที่สหกรณฯไดจายเงินกูใหแกขาพเจา  ตามหลักฐาน 
การรับเงิน  ดังน้ี 

การรับเงิน  (มี  3  ขอ  โปรดเลือก  1  ขอ) 
 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ผูรับเงิน          (ลงช่ือ)………………..……………………..ผูจายเงิน 
        (…….……………………………………)      (………………………………………….) 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………พยาน          (ลงช่ือ)………………..………………………..พยาน 
        (…….……………………………………)      (………………………………………….) 
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ขอ  2. ขาพเจาขอรับเงินโดยใหสหกรณฝากเขา 
          บัญชีออมทรัพย   

ขอ  3.  ขาพเจาขอมอบอํานาจการรับเงิน 

 

(โปรดใหเครื่องหมาย   /   หนาขอที่ตองการ  และลงช่ือรับเงิน) 
 

(   )  โอนเขาบัญชีเงินฝากในสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  
       จํากัด (ถอนเงินฝากกรณีน้ีตองไปรับเงินดวยตนเองเทาน้ัน) 
 
        (ลงช่ือ)…………………………………………ผูรับเงิน 
                (…………………………………………) 
 

(   )  โอนเขาบัญชีเงินเดือน  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด 
        สาขา……………….…………………ประเภทออมทรัพย 
       เลขท่ีบัญชี………………………………………………… 
 

       (ลงช่ือ)…………………………………………ผูรับเงิน 
                (…………………………………………) 
 

       (ลงช่ือ)…………………………………………ผูจายเงิน 
                (…………………………………………) 
 
      (ลงช่ือ)……….……………………………พยาน 

              (……………………………………) (สมาชิกสหกรณ) 
 
       (ลงช่ือ)……………………………………พยาน 

              (……………………………………) (สมาชิกสหกรณ) 
 

        กรณีธนาคารเรียกคาธรรมเนียมฝากเงินเขาบัญชี 
ขาพเจายินยอมใหหักเงินไดตามอัตราของธนาคาร        

         ขาพเจาขอมอบอํานาจใหสมาชิกสหกรณฯที่เปน 
คณะกรรมการรับ-จายเงินของ สพท.นค.เขต เปนผูรับเงินตาม 
หนังสือกูแทนขาพเจาตามรายช่ือตอไปน้ี 
1.  ช่ือ…………………………………………………………… 
     เลขประจําตัวประชาชน.......................................................... 
     สมาชิกเลขที่…………….สังกัด…………………………… 

     อําเภอ………………………………………………….และ 
2.  ช่ือ…………………………………………………………… 

     เลขประจําตัวประชาชน.......................................................... 
     สมาชิกเลขที่…………….สังกัด…………………………… 
     อําเภอ…………………………………………………......... 
 
(ลงช่ือ)…….……………………………….ผูมอบอํานาจ (ผูกู) 
          (……………………………………..) 
 
(ลงช่ือ)…….……………………………….ผูรับมอบอํานาจ  
          (……………………………………..)และผูรับเงิน 
 

(ลงช่ือ)…….……………………………….ผูรับมอบอํานาจ  
          (……………………………………..)และผูรับเงิน 
 

(ลงช่ือ)…….……………………………….ผูจายเงิน 
          (……………………………………..) 
 

(ลงช่ือ)…….……………………………….   พยาน  
          (……………………………………..) (สมาชิกสหกรณ) 
 

(ลงช่ือ)…….……………………………….    พยาน 

          (……………………………………..)  (สมาชิกสหกรณ) 
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คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน 
  กอนท่ีจะลงนามในสัญญาคํ้าประกัน  ผูคํ้าประกันควรอาน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา 
ใหเขาใจโดยชัดเจน  หากผูคํ้าประกันมีขอสงสัยใด ๆ  ควรปรึกษาผูมีความรูกอนท่ีจะทําสัญญาคํ้าประกัน 
  การที่ผูคํ้าประกันลงนามในสัญญาคํ้าประกันกับสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด เพื่อ 
คํ้าประกันหนีต้ามสัญญากูยืมเงินเลขท่ี…………………ลงวันท่ี………..เดือน………………………..พ.ศ……….. 
ระหวาง สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด (ผูใหกู) กับ (ผูกู)……………………………………………………. 
ผูคํ้าประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกู ในสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1.  ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดอยางจํากัดไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในสัญญากูยืมเงิน 
2.  ผูคํ้าประกันจะรับผิดตอผูใหกู  ภายในวงเงินท่ีผูกูคางชําระกับผูใหกู ตามสัญญากูยืมเงิน และ 

                             อาจตองรับผิดชดใชดอกเบ้ีย หรือคาสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดวย 
                3.  ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดในวงเงินกูตามสัญญากูยืมเงิน   
                4.  ผูคํ้าประกันตองรับผิดรวมกับผูกู 
                5.  เม่ือผูกูผิดนัดชําระหนี้ ผูใหกูมีสิทธิเรียกรอง และบังคับใหผูคํ้าประกันชําระหนีท้ั้งหมดท่ีผูกูคาง 
                             ชําระ  โดยผูใหกูไมจําเปนตองเรียกรอง หรือบังคับเอาจากผูกูกอน 
                6.  เปนสัญญาคํ้าประกันเพื่อกิจการเนื่องกนัไปหลายคราวไมจํากัดเวลา ท่ีผูคํ้าประกันไมสามารถ 
                            ยกเลิกเพกิถอนได 
                7.  ผูคํ้าประกันไมหลุดพนจากความรับผิด  แมผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกู 
  นอกจากท่ีกลาวไวขางตนแลว  ผูคํ้าประกันยังมีหนาท่ี และความรับผิดตาง ๆ ตามท่ีระบุไวใน 
สัญญาคํ้าประกัน                    
  ขาพเจาไดเตือน และรับทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูคํ้าประกัน 
             (……………………………………….)  
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูคํ้าประกัน 
             (……………………………………….)  
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูคํ้าประกัน 
             (……………………………………….) 
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูคํ้าประกัน 
             (……………………………………….)  
    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูคํ้าประกัน 
             (……………………………………….)  
    (ลงช่ือ)……………………………………….เจาหนาท่ีสหกรณฯ 
             (……………………………………….)  
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หนังสือใหความยินยอมตรวจสอบขอมูลเครดิต 
 

        ทําท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากดั 
        เลขท่ี  143  ถนนประจกัษ  ตําบลในเมือง 
        อําเภอเมือง  จงัหวัดหนองคาย   
        รหัสไปรษณยี   43000 
 

       วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………… 
 

 ขาพเจา…………………………………………เลขประจําตัวประชาชน………………………………….. 
อายุ...............ป  ตําแหนง………………….………………..สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................สถานภาพปจจุบัน 
(  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา  (  ) หมาย   โรงเรียน/หนวยงาน…………………………….อําเภอ............................... 
จังหวดัหนองคาย  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี…………..….หมูท่ี……………ตรอก/ซอย………….………………...........
ถนน…………………..……….ตําบล……………………….อําเภอ…………………. จังหวดัหนองคาย  
โทรศัพท(บาน)…….………………………(มือถือ).................................................... 
 

 ขอทําหนังสือใหความยินยอมไวตอสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จาํกัด  โดยยินยอมใหสหกรณออม- 
ทรัพยครูหนองคาย  จํากดั  ตรวจสอบขอมูล  ใช  หรือเปดเผยขอมูลเครดิตของขาพเจาไดจากสถาบันการเงินตาง ๆ  
ทุกประเภทธนาคาร  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  หนวยงานราชการ  กองทุนบําเหนจ็  บํานาญขาราชการ(กบข.)   
สํานักงานสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  สหกรณออมทรัพย  อ่ืน ๆ  และ 
บริษัทขอมูลเครดิตทุกบริษทัท่ีสถาบันการเงินเปนสมาชิก  ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิขอมูลเครดิต  
พ.ศ. 2545 
 หนังสือใหความยินยอมของขาพเจาฉบับนี ้ ใหมีผลตอบรรดาขอมูลท้ังปวงท่ีเกีย่วของกับขาพเจาตามท่ี 
ขาพเจาใหความยินยอมไว  ท่ีมีอยูกอนวันท่ีลงในหนังสือใหความยินยอมนี้  และใหมีผลอยูตอไปถึงแมวาขาพเจา 
จะไดปดบัญชีหรือไมไดใชบริการกับสถาบันการเงินตาง ๆ  ดังกลาวแลวก็ตาม  ท้ังนี ้ความยินยอมนี้เปนการให 
ความยินยอมโดยไมมีขอจํากดั  ไมมีเง่ือนไข  ไมมีขอสงวนใด ๆ และเปนการใหความยินยอมเพ่ือประโยชนของ 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากดั  และใหถือวาการถายสําเนาเอกสารน้ีใชเปนหลักฐานในการใหความยินยอม 
ไดเชนเดียวกนั  
 ขาพเจาจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
         ลงช่ือ………………………………………..ผูใหความยินยอม  
     (………………………………………) 
 
    (ลงช่ือ)……………………………….พยาน   (ลงช่ือ)……………………………………พยาน 
 (………………………………)   (…………………………………..) 
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หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน  ณ  ท่ีจาย  เพ่ือชําระหนีส้หกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 
 

                    ทําที่  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
143 ถนนประจักษ  ตําบลในเมือง   
อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000 

 

      วันที่…………..เดือน……………………………พ.ศ……..……… 
 

เรื่อง    ยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหน้ี  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
 

เรียน   หัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจหักเงินเดือนหรือเงินบําเหน็จบํานาญ หรือเงินอื่นใด 
 

 ขาพเจา………………..…………………………เลขประจําตัวประชาชน………………………………อายุ.....................ป 
ตําแหนง…………………………………..……………โรงเรียน/หนวยงาน………………………………………………………….. 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี…….……….หมูที่…….………ตรอก/ซอย…………..……………….ถนน……………………………………. 
ตําบล…………….……………….อําเภอ…………………………….จังหวัดหนองคาย  โทรศัพท(บาน)…………………………… 
(มือถือ)....................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เลขทะเบียนที่……………..มีความ 
ประสงคใหสวนราชการตนสังกัดที่มีหนาที่หักเงินไดรายเดือนของขาพเจาหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เพ่ือ
ชําระหน้ีตามเจตนารมณ  และความประสงคของขาพเจา  และตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบ และมติ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวเปนหลักฐาน  ดังน้ี 
 ขอ  1.  ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบํานาญ  ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่ 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจงในแตละเดือน  และสงชําระหน้ี  ชําระคาหุน  หรือเงินอื่นใดทุกประเภท  แลวแตกรณี   
ใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แทนขาพเจาทุกเดือน 
 ขอ  2.  กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง  และไดรับบําเหน็จ  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินจาก 
เงินบําเหน็จที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจง  และสงเงินจํานวนน้ันให 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แทนขาพเจาจนเสร็จการ  โดยถือวาหนังสือฉบับน้ีเปนหนังสือมอบอํานาจของขาพเจาดวย 
 ขอ  3.  การหักเงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ  ไมวากรณีใด ๆ เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี)   
ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  กอนเปนอันดับแรก  ทั้งไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบ  และ
ขาพเจาขอรับรองวาจะไมคัดคานหรือโตแยง  หรือฟองรองดําเนินคดี  หรืออางสิทธิเรียกรองใด ๆ เอากับสหกรณออมทรัพยครู- 
หนองคาย  จํากัด  และสวนราชการและเจาหนาที่ผูจายเงินแตประการใดทั้งสิ้น 
 อน่ึง  การหักเงินบําเหน็จ  ตามขอ  2  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเต็มจํานวนที่ขาพเจาจะพึงไดรับจาก 
ทางราชการท้ังหมด  ในคราวเดียว  แตไมเกินจํานวนตามที่สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจง  ณ  วันที่จายเงินบําเหน็จน้ัน 
 ขอ  4.  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนหักเงินตามขอ 1, 2 และ 3  ตามจํานวนที่ไดรับแจงจาก 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เพ่ือชําระหน้ีในฐานะขาพเจาเปนผูค้ําประกันของสมาชิกอื่นไดอีกดวย 
 ขอ  5.  หนังสือยินยอมน้ีใหมีผลบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  และใหมีผลบังคับทุก ๆ ครั้งตลอดไปท่ีขาพเจาไดกูยืมเงินหรือ 
กอหน้ีประเภทตาง ๆ  เชน  เงินกูฉุกเฉิน  กูหุน  เงินกูสามัญ  และเงินกูอื่น ๆ  ตามระเบียบของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด   
ไมวารูปแบบใด รวมท้ังสําเนาภาพถายเอกสารนี้ หรือผานทางสื่ออีเล็คทรอนิคสอีกดวย  และขาพเจาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด  
หรือบางสวน  เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เทาน้ัน 
 อน่ึง  ในการนําสงหนังสือยินยอมฉบับน้ี  ขาพเจาขอมอบอํานาจใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เปนผูดําเนินการ 
นําสงแทนขาพเจาไดจนเสร็จการ 
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 หนังสือฉบับน้ีทําขึ้นในขณะที่ขาพเจามีสติสัมปชัญญะสมบูรณดี  และโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง  และขาพเจาได 
ตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีทั้งหมดแลว  ตรงตามเจตนารมณและความประสงคของขาพเจาทุกประการ  โดยตนฉบับ 
และหนังสือน้ีสงใหสวนราชการที่ขาพเจาสังกัด  และสําเนาคูฉบับใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไวเปนหลักฐานดวยแลว 
 จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตามเจตนารมณ  และความประสงคของขาพเจาดวย 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
     
     (………………………………………………) 
         ผูใหความยินยอม / ผูกู 
 
 ……………………………………….พยาน  ……………………..……………………พยาน 
 (………………………………………)  (…………………………..……………..) 
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หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน  ณ  ท่ีจาย  เพ่ือชําระหนีส้หกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 
 

                     ทําที่  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
143 ถนนประจักษ  ตําบลในเมือง   
อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000 

 

       วันที่………..เดือน……………………………พ.ศ……..……… 
 

เรื่อง    ยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหน้ี  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
 

เรียน   หัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจหักเงินเดือนหรือเงินบําเหน็จบํานาญ 
 

 ขาพเจา…………………..………………………อายุ……………ป  เลขประจําตัวประชาชน……………………………… 
ตําแหนง……………………………………..…………โรงเรียน/หนวยงาน………………………………………………………….. 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี…….……….หมูที่…….………ตรอก/ซอย…………..……………….ถนน……………………………………. 
ตําบล…………….……………….อําเภอ…………………………….จังหวัดหนองคาย  โทรศัพท(มือถือ)…………………………… 
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เลขทะเบียนที่…………………..มีความประสงคใหสวนราชการตนสังกัดที่มี 
หนาที่หักเงินไดรายเดือนของขาพเจาหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เพ่ือชําระหน้ีตามเจตนารมณ  และ 
ความประสงคของขาพเจา  จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวเปนหลักฐาน  ดังน้ี 
 ขอ  1.  ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบํานาญ  ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่ 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจงในแตละเดือน  และสงชําระหน้ี  ชําระคาหุน  หรือเงินอื่นใดทุกประเภท  แลวแตกรณี   
ใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แทนขาพเจาทุกเดือน 
 ขอ  2.  กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง  และไดรับบําเหน็จ  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินจาก 
เงินบําเหน็จที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจง  และสงเงินจํานวนน้ันให 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แทนขาพเจาจนเสร็จการ  โดยถือวาหนังสือฉบับน้ีเปนหนังสือมอบอํานาจของขาพเจาดวย 
 ขอ  3.  การหักเงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ  ไมวากรณีใด ๆ เมื่อไดหักชําระหน้ีแกทางราชการแลว (ถามี)   
ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  กอนเปนอันดับแรก  ทั้งไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบ  และ
ขาพเจาขอรับรองวาจะไมคัดคานหรือโตแยง  หรือฟองรองดําเนินคดี  หรืออางสิทธิเรียกรองใด ๆ เอากับสหกรณออมทรัพยครู- 
หนองคาย  จํากัด  และสวนราชการและเจาหนาที่ผูจายเงินแตประการใดทั้งสิ้น 
 อน่ึง  การหักเงินบําเหน็จ  ตามขอ  2  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเต็มจํานวนที่ขาพเจาจะพึงไดรับจาก 
ทางราชการท้ังหมด  ในคราวเดียว  แตไมเกินจํานวนตามที่สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจง  ณ  วันที่จายเงินบําเหน็จน้ัน 
 ขอ  4.  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนหักเงินตามขอ 1, 2 และ 3  ตามจํานวนที่ไดรับแจงจาก 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เพ่ือชําระหน้ีในฐานะขาพเจาเปนผูค้ําประกันของสมาชิกอื่นไดอีกดวย 
 ขอ  5.  หนังสือยินยอมน้ีใหมีผลบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  และใหมีผลบังคับทุก ๆ ครั้งตลอดไปท่ีขาพเจาไดกูยืมเงินหรือ 
กอหน้ีประเภทตาง ๆ  เชน  เงินกูฉุกเฉิน  กูหุน  เงินกูสามัญ  และเงินกูอื่น ๆ  ตามระเบียบของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด   
ไมวารูปแบบใดหรือผานทางสื่ออีเล็คทรอนิคสอีกดวย  และขาพเจาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด  หรือบางสวน  เวนแตจะได 
รับความยินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เทาน้ัน 
 อน่ึง  ในการนําสงหนังสือยินยอมฉบับน้ี  ขาพเจาขอมอบอํานาจใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เปนผูดําเนินการ 
นําสงแทนขาพเจาไดจนเสร็จการ 
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 หนังสือฉบับน้ีทําขึ้นในขณะที่ขาพเจามีสติสัมปชัญญะสมบูรณดี  และโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง  และขาพเจาได 
ตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีทั้งหมดแลว  ตรงตามเจตนารมณและความประสงคของขาพเจาทุกประการ  โดยตนฉบับ 
และหนังสือน้ีสงใหสวนราชการที่ขาพเจาสังกัด  และสําเนาคูฉบับใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไวเปนหลักฐานดวยแลว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดาํเนินการตามเจตนารมณ  และความประสงคของขาพเจาดวย 
 

            ขอแสดงความนับถือ 
 
      
    (………………………………………………) 
        ผูใหความยินยอม / ผูกู 
 
 ……………………………………….พยาน  ……………………..……………………พยาน 
 (………………………………………)  (…………………………..……………..) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอตกลงตอทายสัญญากูเงินสามัญสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 

และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญากูเลขท่ี ..................../...................ลงวันท่ี...........เดือน.............พ.ศ.............. 
 

                      ชื่อผูกู    ................................................................................................................... 
                      ผูใหกู         สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย     จํากัด 

                 ขอ  1.    ผูกูยนิยอมใหสหกรณหักเงินท่ีกูไดไปชําระเจาหนี้เดิม 
         ขอ  2.  ผูกูยินยอมใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากดั ผูใหกู เรียกเอาเงินฌาปนกจิ 
สงเคราะหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพือ่ชําระหนี้ตามสัญญากูนี้และชําระหนี้ทุกประเภทท่ีผูกูมีอยูตอ 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากดั ผูใหกูใหครบถวนกอนเปนอันดับแรก  ดังนี ้
  2.1  สมาคมฌาปกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด (ส.ส.ค.) 
  2.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด (สสอค.)  
  2.3  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  
         (สส.ชสอ.) 

           ขอ 3.    ตามสัญญากูดังกลาว  ผูกูไดจัดทําหลักประกันเงินกูเพิ่มอีก คือ กรมธรรม 
บริษัท............................................... กรมธรรมเลขท่ี.............................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ.......... 
วงเงินประกัน...............................บาท(.......................................................)   มอบใหสหกรณออมทรัพยครู- 
หนองคาย  จํากัด  ผูใหกูเปนผูรับประโยชน   เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูนี้ และชําระหนี้ทุกประเภทท่ีผูกูมีอยู 
จนครบถวนกอนเปนอันดับแรก 
                        จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

 

                                                          ลงช่ือ  .............................................................. ผูกู 
                                                                   (................................................................) 

                                                          ลงช่ือ  ............................................................. คูสมรสผูกู/ผูใหความยินยอม 
                                                                   (................................................................) 

                                                          ลงช่ือ  ............................................................... พยาน 
                                                                    (................................................................) 

                                                          ลงช่ือ  ...............................................................พยาน / ผูบังคับบัญชาช้ันตน 
                                                                    (................................................................) 
                                                           ตําแหนง .................................................................   

 


